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A. Aktywa trwala 0,00 0,00
t. ,lrartogci niematedalne i prawne 0,00 0,00

1 Ko6zty zakoficzonych prac roarvojo^/ych

2. Wartoscfimy

3. Inne wartosci niematerialne i prawne

4.
Zaliczki na wartosci niematerialne i
Dfawne

il. lzeczowe aktyrYa trurale 0,00 0.00

Srodki trwab 0,00 0,00

a)
grunty (w tym prarwo uzytko rania
wieczystego gruntu)

b)
budynki, lokale i obiekty inzyniefi i
lado,vej irrodnej

c) u rzqdzenia techniczne i maszyny

d) Srodki transportu

e) inne Srodki tn^/al€

2. Srodki tmale w budowie

3. Zaliczki na Srodki trwale w budorrie

ilt. Nale2nogci dfu goterminorye 0,00 0,00
'l Od jednost€k powezanych

2. Od pozostaifch jednostek

tv. nwcatycJe dfu go{ofmlnowE 0,00 0,00
1 Nieruchomo6d

2. Wartosci niematerialne i prawne

3. Dfu goterminoile akt)rwa fi nansorre 0,00 0,00
a) w jednostkach po,viazanych 0,00 0,00

udzialy lub akcie

inne papiery warto6cioi/e

udzielone pozyczki

inne dfugoterminolve akt! 
^,afinansorw '

b) w pozostarych jednostkacf r 0,00 0,00

udzialy lub akcje

inne papierywarbscio\r€

udzielone potyczki

inne dlugoteminovve aktywa
finansou/e

4. Inne inwestyqe dfu goterminowe

V. l)lugoteffi inowe rodlczenia
miedzyokreaffe

0,00 0,00

1
Aktywa z tyhru odroczonego podatku
dochodofleoo

2. Inne rozliczenia miedzyokreso^re

B. ildyrya obrotows 0,00 508,61

t. Zapasy 0,00 0,00
Mabrialy

2. P6lprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotore

4. Tou/ary
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A. Gpital (tundu$) ridasny 0,00 508,61
Gpital (fu ndusz) podstawovvy 4 563,60

il.
talotne wplaty na kapltal @3tawowy
wielko66 uiemnal

il.
Jdzialy (akcie) wlasne (wlelkogC
riemnal

tv. Gpital (fu ndGz) zapaso,ry

v. Kapitd (tundGz) z akhralizacjl wyceny

vl. PozGtale kapitaly (tundGze)
nezerwose

vil. Zy3k (strata) z lat ubloglych

vilt. Zysk (strata) nefio -4 054.99

tx. Odplsy z zysku n& w ciqgu roku
Dbrotorreoo (wlelko6C ulemnal

B. Zobowleenla I rozeilry na zoborrh'ani, 0,00 0,00

t. Rezeniry na zobowiezania 0,00 0,00

1 Rezerwa z Mdu odroczonego @atku
dochodou,eoo

2. Rezeru,a na Swiadczenia emerytalne i
oodobne 0,00 0,00

dfugotermino\ra

krotkoterminofla

3. Pozostale rezeily 0,00 0,00
dh$oterminou/a

kr6tkoterminolffa

il. Zobowll'.116 66gotermlnowe 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powi?anych

2. Wobec pozostai/ch jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i po2yczki

b)
z tyhilu emisji dtuinycfi papierd,v
wartosciol^rych

c) inne zoborrvil'ania finansowe

d) inne

i l l. Zoborviqzania kr6tkoterminows 0.00 0,00

1 Wobec lednostek poMazanych 0,00 0,00

a)
z tt^utu dostiaw i uslug, o okresie
u,ymagalno6ci: 0,00 0,00

do 12 miesiecy

powtfzej 12 miesiecy

b) tnne

2. Wobec pozostabrch jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i poiyczki

b)
z tytulu emisji dlu2n)rch papier&il
warto6ciov\rych

c) inne zobo riqzania finansotve

d)
z tytrru dostaw i usfug, o okresie
wymagalnoSci: 0,@ 0,00

do 12 miesiecy

pony:ej 12 miesaQcy

e) zaliczki otrzymane na dostiawy

D zoboria!.nia rekslowe

s) z tt/tulu @atko^r, cel, ubezpieczefi i
innych Swiadczef

h)n z tyfulu wynagrodzef
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lt. NalalnoSci k16u(obminot! 0,00 0,00

1. Nale2nogci od jalnostek powiezanyctl 0,00 0,00

a)
z tytufu dostaw i usfug, o dcresie
sptaty: 0,00 0.00

do 12 miesiecy

on'rryzet 12 miesiecy

b) rnne

2. Nale2nosci od pozostalych jednostek 0,@ 0,00

a)
z tytrru dostaw i uslug, o oktesie
splaty: 0,00 0,00

do 12 miesiecy

WwyzE 12 miesiecy

b)

z tytutu @atKorr, dotagi, cel
ubezpieczefi spoleczrrych i
zdrorottych oraz innych
(wia.lc7cfi

c) inne

d) docfiodzone na drodze sqdorej

fi. nwFtycts krdd(oteminow€ 0,00 508,61

1 lcotkoterminofle aktylva fi nansowe 0.00 508,61

a) w jednostkach po,viqzanycfl 0,00 0,00

udzialy lub akcje

inne papiery wartosciove

udzielone po2yczki

inne kr6tkobrmino,ve aldnva
finansowe

b) w pozostaVcfi jednostkacfl 0,00 0,00

udzialy lub akcje

inne papiery warto6ciowe

udzielone pozyczki

inne kI6tkobrminowe aldywa
finansowe

c) Srodki pieniezne iinne aktywa
pieniezne 0,00 508.61

Smdki pienie2ne w kasie i na
rachunkach 508.61

inne Srodki pieniezne

inne aktywa pieniQzne

2. lnne inwestycie kr6tkolerminowe

M Krtrkoterminows rozliczenia
miedzyokb3ow€

Aktywa raEfll
t

0,@ 508,61

i) inne

3. Fundusze specjalne

tv. Rozlicrenla mlQdzyokrsBowe 0.00 0,00

1 Ujemna wartosc firmy

2. lnne rozliczenia miedzyokreso^re 0.00 0,@

dfugoterminowa

k6tkobrminowa

Pasyra ram 0,00 508,61
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Datra i podpb osoby, kt6rej powiezono proutadzenie ksieg
rac$unkoilycfl
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Data i podpis kieroflnika jednostki


